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Julemarked –
Jul i den gamle
kongeby
TID: Weekenderne 1.-2. og
8.-9. december. Se i øvrigt
dagspressen
STED: Hele byen;
museumsforeningens bod
er igen i år på
Borgmestergården

Besøg i Nyborg
Marineforening
TID: Tirsdag den
12. februar kl. 18.00
STED: Nyborg
Marineforening,
Vesterhavnen 70 A, Nyborg
PRIS: 100 kroner + køb
af drikkevarer (enhedspris
12 kroner)
TILMELDING: Senest den
30. januar til sekretæren.
Begrænset antal pladser
Først fortæller
marineforeningens
formand, Kurt Verner,
om foreningen, herunder
dens historie. Dernæst
byder kabyssen på en
rigtig sømandsservering:
sild, skipperlabskovs og
ost med tilhørende
drikkevarer. Til sidst
beser vi foreningens
imponerende samling
af genstande med
tilknytning til først og
fremmest orlogsflåden.

Vintergåtur a la Gammel Dansk
TID: Søndag den 27. januar kl. 13.00
MØDESTED: Anlægget lige øst for Nyborg Vor Frue Kirke

Schønemann, Encke, Høirup, Kruuse og Bierfreund. Det er alle
sammen navne, man møder, når man går tur på Nyborgs kirkegårde,
og bag navnene på gravstenene gemmer sig personer, der er nært
forbundet med Nyborgs historie.
Årets vintergåtur går fra den gamle bykirkegård omkring Nyborg Vor
Frue Kirke over Nyborg Kirkegård til Nyborg Assistenskirkegård, der
blandt andet rummer en række grave med forbindelse til Anden
Verdenskrig. På udvalgte stop hører vi om kirkegårdenes historie og
især om de mennesker, der ligger her. Undervejs bliver vi varmet af
historiens glød og ikke mindst af udvalgte typer bitter.

Ordinær generalforsamling
TID: Onsdag den 13. marts kl. 18.00/19.00-ca. 21.30
STED: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg
PRIS: 50 kroner for spisning kl. 18.00-19.00
TILMELDING: Senest den 5. marts til sekretæren, hvis man
ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding til generalforsamling
og foredrag er ikke nødvendig
MEDBRING: Medlemskort. Uden fremvisning af gyldigt
medlemskort kan man ikke deltage i en eventuel skriftlig
afstemning
Kl. 18.00-19.00 kan man spise sammen. Der serveres
øl/vand + tre snitter for 50 kroner
Kl. 19.00-20.00 afholdes den ordinære generalforsamling,
jf. vedtægterne
Kl. 20.00-ca. 21.30 er foreningen vært ved kaffe/kage,
og bagefter fortæller den nye afdelingsleder på Nyborg
Slot/Borgmestergården, Mette Ladegaard Thøgersen, lidt
om sig selv og om tiden, frem til det nye Nyborg Slot åbner

Kontingent
Der er desværre stadig en del af
vores medlemmer, som endnu
ikke har betalt kontingent. I den
forbindelse vil kassereren gerne
gøre opmærksom på, at sidste
frist for rettidig indbetaling af
kontingentet var den 1. juli 2018.
Hvis du ikke har betalt, bedes du
gøre det snarest ved at overføre
300 kroner til museumsforeningens
konto i Danske Bank, registreringsnummer 1551, kontonummer
7104936. Ved betalingen bedes
man angive medlemmets navn og
adresse. Har du MobilePay, kan
du betale kontingentet på dette
nummer: 17 633. Kontingentet
dækker perioden 1. juni 2018 til
31. december 2019.
Kontingentet kan også betales i
museumsbutikken på Borgmestergården. Her bedes man benytte
den blanket, der blev udsendt
sammen med årsskriftet og
medlemskortet.
Ønsker du ikke længere at være
medlem af museumsforeningen,
bedes du venligst give kassereren
besked.

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling,
jf. foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra interessegrupperne
4. Regnskab 2018
5. Budget 2019 – herunder kontingent fra den 1. januar 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 8 skal være sekretæren i
hænde senest tirsdag den 5. marts (mail eller i postkassen
Knudshovedvej 51, Nyborg)

Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 40 45 74 01 – ihviid@hotmail.com
Næstformand: Rasmus Agertoft – 40 59 90 95 – r@smusagertoft.dk
Kasserer: Peter Engel – 40 31 63 56 – peter.engel@skolekom.dk
Sekretær: John Maalø Larsen – 65 31 58 16 – billum@larsen.mail.dk
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Erik Press – 51 34 69 98 – epr@c.dk
1.-suppleant: Jørn Lohmann – 53 80 20 46 – 5800lohmann@gmail.com
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